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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

Estètica i tendèncias contemporànies la Il·lustració Aplicada 

al disseny  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º 
Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

OE/EC Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Valencià i 
Castellà  

Matèria 
Materia Història de l'Art i del Disseny 

Títol Superior  
Título Superior  Títol Superior del Ensenyaments  Artístics Superiors 

Especialitat 
Especialidad Il·lustració Aplicada al Disseny 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Història de l'Art i del Disseny 

Professorat 
Profesorado 

Vicent Martí Vañó 

e-mail 
e-mail martiv@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
L'assignatura d'Estètica i tendències contemporànies de la Il·lustració Aplicada al disseny tèxtil comprèn els 
següents objectius: 

L'adquisició del coneixement de les principals tendències contemporànies. 

L'associació del producte amb el seu temps, tant amb la situació històrica, les tendències estètiques i 
corrents artístics com amb el desenvolupament científic i el progrés tecnològic. 

El coneixement del debat contemporani al voltant de les pràctiques artístiques actuals, brindant arguments 
i categories d'abordatge dels principals discursos que giren al voltant d'aquest univers. 

Que l'alumne sàpiga aplicar els coneixements adquirits, dins dels contextos multidisciplinaris, per a 
formular judicis estètics i reflexions sobre les noves tendències. 

Relacionar les noves tendències artístiques amb els moviments de globalització i mundialització, la crítica 
social i política ... 

Analitzar els diversos llenguatges que defineixen les noves estètiques contemporànies en relació al seu 
context històric, econòmic, polític ... 

Reconèixer la complexitat de l'art actual i utilitzar unes nocions bàsiques per a la seva anàlisi. 

Dominar la terminologia i els continguts propis de la matèria. 
 

mailto:martiv@easdalcoi.es
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1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 
Els alumnes deuen haver cursat i aprovat les assignatures impartides del àrea de coneixement d’Història 
de l’Art i del Disseny en cursos anteriors: Fonaments Històrics del Disseny (primer curs) i Història i Cultura 
de la Il·lustració Aplicada i Tèxtil (segon curs). 
 

 
 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es 
convenient detallar el grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un 

poc, poc) 

 

Competències curriculars o generals (CG) (CG6, CG12, CG14) 

CG6. Promoure el coneixement dels aspectes d'històrics, ètics, esdeveniments socials i culturals del 
disseny 

CG12. Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny 

CG 14 Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de 
valors culturals 

Competències transversals (CT) (CT11, CT12) 

CT 11 
Desenvolupar en la Pràctica Laboral Una ètica professional Basada en l'apreciació estètica i Sensibilitat, 
mediambiental i Cap a la Diversitat 

CT12. Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços 
que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar les vies adequades de formació continuada    

Competències específiques de la matèria (CE) (CE13, CE15) 

CE13. Conèixer el context econòmic, social, cultural i històric en el qual es desenvolupa el disseny 
gràfic. 

CE15. Reflexionar sobre la influència social, positiva del disseny, valorar la seva incidència en la 
millora de la qualitat de vida i del medi ambient, i la seva capacitat per generar 
identitat, innovació i qualitat en la producció. 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 

UD1. Introducció als Llenguatges gràfics i a la Il·lustració 

Contemporània. Tendències i Il·lustradors actuals estils i moviments 

de referència.  

 

UD2. Els llenguatges gràfic del modernisme, Sezessió, Escola de 

Glasgow i Werkbund.  

Els llenguatges gràfic del modernisme: El naturalisme orgànic fiancés front a 

l’esquematisme depurat de la Sezessió Vienesa, Escola de Glasgow i de la 

Werkbund.  

 
 

19 de setembre – 
26 de setembre: 8h 

 
 

 
 

27 de setembre- 
10 d’octubre:10 h 
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El Cartell modernista i les historietes còmiques i narratives. 

Els gravats de l’expressionisme alemany.  

 

 

UD2. Els llenguatges gràfic de les avantguardes històriques. 

L’abstracció pura del Neoplasticisme holandès, del Suprematisme rus. 

El collage i les instal·lacions dadaistes. 

Els experiments gràfics i tipogràfics dels Futuristes, Dadaistes i Surrealistes. 

La racionalització de la comunicació gràfica: La Bauhaus i el Constructivisme. 

L’estil Art-Decó 

 

 

UD3. Els llenguatges gràfics del període de postguerra. 

El període de postguerra. L’ Informalisme i l’Expressionisme abstracte. L’art 
matèric i l’Art Brut. 

Influència en el disseny de la comunicació gràfica i de la Il·lustració. 

 

 

UD4. Els llenguatges gràfic dels anys 60.  

El Pop-art i el seu impacte en el món de la comunicació gràfica. El Cinètic i 

Optical-Art. L’Art Conceptual. 

La influència de la Psicodèlia I del còmic underground en la il·lustració i 
disseny gràfic dels 60 i 70. 

els grans il·lustradors gràfics dels 60: Milton Glaser, Tomi Ungerer, Paul 

Davis, Jan Lenica 

 

 

UD5. L’il·lustració i els moviments artístics del “80”. El 

Postmodernisme. El revisionisme històric en l'art: Neo-Expressionisme 

Alemany i la Transavantguarda Italiana. Influència en el gènere de la 

Il·lustració. 

 

UD6. Els llenguatges gràfic de les últimes dècades. 

Neoexpressionisme i Neo "Art Brut" La importància de l'art popular: el 
graffitti. 
Neo surrealisme, Neodadaisme i Neo pop, Neo kistch i Neo Naïf,, Nou 
Realisme vintage. 
 L'art digital. 
Els nous Dissenyadors / Il·lustradors estètiques i concepte de comunicació. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

11 de octubre–  
25 de octubre: 12 h 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

31 de octubre – 
8 de novembre: 11 h 

 
 

 
 

 
 

 

14 de novembre- 

28 de novembre: 13 h 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

5 de desembre – 
18 de desembre: 11 h 
 
 

 
 
 

20 de desembre – 
17 de desembre: 15 h 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

UD1. Els llenguatges gràfic del modernisme, Sezessió, Escola de Glasgow i Werkbund  

                             Nº sessions Temporalització: 20 de setembre –28 de setembre   previstes: 10 
 
 

3.1.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 
 
RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 
 
RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 
 
RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 
 
RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  
 
RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 
 
RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 
 
RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els 
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 
 
 
CT11, CG 6, CG12 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 

 
CT14, CT12, CG14, CE15 
 

 
 
 
CT11, CT13, CE13, CE15 

 
 
 
CT14, CE13, CG12, CG14 
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 



 
 

                
5/22 

 

 

 tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

Els llenguatges gràfic del modernisme: El naturalisme orgànic fiancés front a 

l’esquematisme depurat de la Sezessió Vienesa, Escola de Glasgow i de la 

Werkbund.  

El Cartell modernista i les historietes còmiques i narratives. 

Els gravats de l’expressionisme alemany.  
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels company 
 

 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 8º h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i 
ampliació amb la recerca temàtica en 
biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració 
aplicada al disseny de producte i tèxtil. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 
volum de treball: 5º25’ h 
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

 

 
3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

 
1. S’han analitzat Els llenguatges gràfic del 

modernisme: El naturalisme orgànic fiancés front 

a l’esquematisme depurat de la Sezessió Vienesa, 

Escola de Glasgow i de la Werkbund.  

El Cartell modernista i les historietes còmiques i 

narratives. 

Els gravats de l’expressionisme alemany. 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats amb 
els continguts esmentats,  
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb comentari  
d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de texts 
especialitats. 
 
Control de la presencialitat amb un màxim 
d’absències del 20%, per a tindre dret al ’avaluació 
continua. 

 

 

 

3.2.1               UD2 

 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
 

UD2. Els llenguatges gràfic de les avantguardes històriques. 
 

                             Nº sessions Temporalització: 27 de setembre-10 d’octubre previstes: 10 h 

 

3.2.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 
 
RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 
 
RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 
 
RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 
 
RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  
 
RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 
 
RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 

 

CG12, CG14, CG 6 
 

 
CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 
 
 
CT11, CG 6, CG12 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
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RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els 
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 

CT14, CT12, CG14, CE15 
 

 
 
CT11, CT13, CE13, CE15 

 
 
 
CT14, CE13, CG12, CG14 
 

 
 
 
 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

 
1. L’ impacte de les avantguardes artístiques en l’àmbit de la industria de la Moda: 
El futurisme italià. Les propostes estructuralistes i funcionalistes  vestimentàries de 
Depero, Tullio Crali i Giacomo Balla. 

El Constructivisme rus i el  vestit igualitari i funcional de la revolució 

La Escola de la Bauhaus .  L’ experimentació vestimentaria en l’àmbit de la 
escenografia escènica (el ballet triàdic de Oskar Schlemmer) i la Moda. 

2. La Moda dels anys 20. La masculinització de la moda femenina, l’estil garçonne. 
Les noves firmes de l’Alta Costura.  
La “revolució” Chanel. La influència de les avantguardes cubistes en la Moda. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels company 
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3.2.4 

 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40%  

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 
 

 
 

Temporalització: volum de treball: 10 h 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, 
propi de la matèria, recopilat en classe  i 
ampliació amb la recerca temàtica en 
biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració 
aplicada al disseny de producte i tèxtil. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 6º40’ h 

 
3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

 
3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación  

 
1. S’han estudiat els llenguatges gràfics de 

l’abstracció pura del Neoplasticisme holandès i del 

Suprematisme rus. 

S’han estudiat el collage i les instal·lacions dadaistes. 

 2. S’han estudiat i analitzat els experiments gràfics i 
tipogràfics dels Futuristes, Dadaistes i Surrealistes. 

Hem investigat la racionalització de la comunicació 

gràfica en La Bauhaus i el constructivisme. 

Hem abordat l’estil Art-Decó. 

 

 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats. 
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb 
comentari  d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de 
texts especialitats. 
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3.3.1               UD3 

 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
 

UD4. Els llenguatges gràfics del període de postguerra. 

Nº sessions Temporalització: 31 de octubre – 8 de novembre     previstes: 11 h 

 

3.3.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 
 
RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 
 
RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 
 
RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 
 
RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  
 
RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 
 
RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 
 
RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els 
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 

 

CG12, CG14, CG 6 
 
 
CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 
 
 
CT11, CG 6, CG12 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
 

 
CT14, CT12, CG14, CE15 
 
 

 
CT11, CT13, CE13, CE15 
 
 

 
CT14, CE13, CG12, CG14 
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3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

 

El període de postguerra. L’ Informalisme i l’Expressionisme abstracte. L’art 
matèric i l’Art Brut. 

Influència en el disseny de la comunicació gràfica i de la Il·lustració. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 
3.3.4                 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació 
de consells de treball. 

 
 

Temporalització: volum de treball: 11 h 
 

 

Estudi del material documental i bibliogràfic, propi 
de la matèria, recopilat en classe  i ampliació amb 
la recerca temàtica en biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració 
aplicada al disseny de producte i tèxtil. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 7º20’ h 
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3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

S’han estudiat els llenguatges gràfics del període de 
postguerra: L’ Informalisme, l’Expressionisme 
abstracte, L’art matèric i l’Art Brut. 

S’han estudiat la influència en la comunicació 

gràfica i en la Il·lustració d’estes corrents 

artístiques. 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats. 
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb comentari  
d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de texts 
especialitats. 
 

3.4.1               UD4 

 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
 

UD4. Els llenguatges gràfic dels anys 60                            

Nº sessions Temporalització: 14 de novembre-28 de novembre   previstes: 13 h 

 

3.4.2                       
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 

 

RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 

RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 

RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 

RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 

RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  

RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 

RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els  
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 

 

CG12, CG14, CG 6 

CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 

 

CT11, CG 6, CG12 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
 

CT14, CT12, CG14, CE15 
 
 

 
CT11, CT13, CE13, CE15 
 
 

CT14, CE13, CG12, CG14 
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3.4.3                                                             Continguts 

Contenidos 
 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

 

El Pop-art i el seu impacte en el món de la comunicació gràfica. El Cinètic i Optical-

Art. L’Art Conceptual. 

La influència de la Psicodèlia I del còmic underground en la il·lustració i disseny 
gràfic dels 60 i 70. 

els grans il·lustradors gràfics dels 60: Milton Glaser, Tomi Ungerer, Paul Davis, Jan 

Lenica 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 
3.4.4                 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació 
de consells de treball. 

 

Estudi del material documental i bibliogràfic, propi 
de la matèria, recopilat en classe  i ampliació amb 
la recerca temàtica en biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració. 

Visites a empreses, exposicions, o conferències. 
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Temporalització: volum de treball: 13 h 
 

 

 

volum de treball: 8º40’ h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

S’han estudiat els llenguatges gràfics del Pop-art i 

el seu impacte en el món de la comunicació gràfica. 

Del Cinètic i Optical-Art i de l’Art Conceptual. 

S’ha estudiat la influència en la comunicació gràfica 
i en la Il·lustració dels 60 i 70, de la Psicodèlia i del 
còmic underground.  

S’ha estudiat l’obra dels grans il·lustradors gràfics 
dels 60: Milton Glaser, Tomi Ungerer, Paul Davis, 
Jan Lenica. 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats. 
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb comentari  
d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de texts 
especialitats. 
 

 

3.5.1               UD5 

 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
 

UD5. L’ il·lustració i els moviments artístics del “80”. El Postmodernisme. 

Nº sessions Temporalització: 5 de desembre –18 de desembre   previstes: 11 h 

 

 
3.5.2 

                      
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 
 
RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 
 
RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 
 
RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 
 
RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  
 
RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 
 
RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 
 
 
 

 

CG12, CG14, CG 6 
 
CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 
 
 
CT11, CG 6, CG12 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
 
 
 



 
 

                
14/22 

 

RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els 
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 

 

CT14, CT12, CG14, CE15 
 
 

 
 
CT11, CT13, CE13, CE15 
 
 

 
CT14, CE13, CG12, CG14 
 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

Últimes dècades. L'època postmoderna. El revisionisme històric en l'art: el neo 
expressionisme Alemany i la transvantguardia italiana. 

Neo pop, Nova Imatge, Pattern decoration, eco sostenibilitat. 

La importància de l'art popular: el graffitti. L'art digital. 

La dècada del disseny gràfic i el naixement de l’era digital en la comunicació 
gràfica i en la il·lustració. 

Tendències de la Il·lustració actual. Línies de comunicació emocional. Estratègies i 
recursos. Els nous Dissenyadors / Il·lustradors estètiques i concepte de 
comunicació. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
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3.5.4                 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació de 
consells de treball. 

 

 

 
Temporalització: volum de treball: 11 h 

 
 

Estudi del material documental i bibliogràfic, propi 
de la matèria, recopilat en classe  i ampliació amb 
la recerca temàtica en biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració 
aplicada al disseny de producte i tèxtil. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 
volum de treball: 7º20’ h 

 
3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

 

S’han estudiat els llenguatges gràfics de les últimes 
dècades: L'època postmoderna. El revisionisme 
històric en l'art: el neo expressionisme Alemany i la 
transvantguardia italiana. 

S’han estudiat les tendències Neo pop, Nova Imatge, 
Pattern decoration, eco sostenibilitat. 

S’ha estudiat la influència en la comunicació gràfica i 
en la Il·lustració del graffitti i de l'art digital. 

La dècada del disseny gràfic i el naixement de l’era 
digital en la comunicació gràfica i en la il·lustració. 

Hem investigat les tendències de la Il·lustració 
actual. Línies de comunicació emocional. Estratègies i 
recursos. Els nous Dissenyadors / Il·lustradors 
estètiques i conceptes de comunicació. 
 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats. 
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb comentari  
d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de texts 
especialitats. 
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3.6.1               UD6 

 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
 

UD6. Els llenguatges gràfic de les últimes dècades. 

Nº sessions Temporalització: 20 de desembre – 17 de desembre    previstes: 15 h 

 

 
3.6.2 

                      
Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 
 

En finalitzar aquesta unitat l'alumne serà capaç de: 
 
RA1. Conèixer i comprendre el paper de les tendències de la Il·lustració 
plicada al disseny en l'actual context econòmic, social, cultural i històric. 
 
RA2. Conèixer i analitzar les corrents sociològiques actuals. 
 
RA3. Conèixer , analitzar i aplicar creativament les tendències estètiques en 
l’àmbit de la Il·lustració contemporània. 
 
RA4. Conèixer i saber aplicar els llenguatges gràfics i comunicacionals en la 
praxis de la Il·lustració Aplicada al disseny. 
 
RA5. Entendre la Il·lustració i la comunicació gràfica com a producte de 
l'activitat i de la creativitat humana; conseqüència de l'evolució 
antropològica, cultural i tecnològica dels pobles, i per tant, document 
testimonial de cada època, cultura i model social.  
 
RA6. Relacionar críticament les característiques estètiques d'una il·lustració 
amb les circumstàncies històriques, socials i culturals del 
moment que es creen. 
 
RA7. Conèixer i valorar la diversitat tipològica dels llenguatges propis del 
mon la Il·lustració i la comunicació gràfica. Com unes manifestacions pròpies 
del context històric, social, cultural i temporal en el que s’han produït. I amb 
eixa perspectiva històrica, que l’alumne puga inferir, a partir de l'actualitat, 
propostes innovadores. 
 
 
RA8.  Comprendre els mecanismes determinants dels canvis en els 
llenguatges propis de l’àmbit del disseny i de l’art, i més concretament en 
les tendències del mon la Il·lustració i la comunicació gràfica, en els 
materials i en els aspectes tecnològics o conceptuals. 
 
RA9.  Aspirar a reforçar la figura del il·lustrador  en la seua multitud de 
facetes: personalitat, formació, reciclatge de coneixements, absorció de 
models culturals i simbòlics, sensibilitat, capacitat d'iniciativa i empresa.  
 
RA10. Aplicar mètodes d'estudi i investigació adequats. 
 
 

 

 
 

CG12, CG14, CG 6 
 
 
CG12, CG6, CG14 
 
CT11, CG 6 
 
 
CT11, CG 6, CG12 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
CG6, CG12, CE13 
 
 
 
CG6, CG12, CE13, CT16, 
CT17 
 
 
 
 
 
CT14, CT12, CG14, CE15 
 
 

 
 
CT11, CT13, CE13, CE15 
 
 

 
CT14, CE13, CG12, CG14 
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3.6.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALS 

 

Analitzar els factors estètics i comunicatius, funcionals i tecnològics de la 
il·lustració aplicada al disseny. 

Utilitzar una metodologia analítica que permeta establir una relació de causal entre 
el context històric, socioeconòmic i cultural amb la innovació i generació de noves 
tendències en l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny. 

Comprensió i aplicació creativa del mecanisme de generació de necessitats, de 
innovació i de obsolescència en les corrents estètiques de la il·lustració aplicada al 
disseny. 

Desenvolupar metodologies adients de recerca de informació, processament de 
dades, síntesis operativa i comunicació.  

Utilització d’un llenguatge terminològic adequat i específic de l’àmbit disciplinar de 
la Història de l’ art i del disseny i del camp professional de la  il·lustració aplicada 
al disseny de producte i tèxtil. 
 

CONCEPTUALS 
 

Últimes dècades. L'època postmoderna. El revisionisme històric en l'art: el neo 
expressionisme Alemany i la transvantguardia italiana. 

Neo pop, Nova Imatge, Pattern decoration, eco sostenibilitat. 

La importància de l'art popular: el graffitti. L'art digital. 

La dècada del disseny gràfic i el naixement de l’era digital en la comunicació 
gràfica i en la il·lustració. 

Tendències de la Il·lustració actual. Línies de comunicació emocional. Estratègies i 
recursos. Els nous Dissenyadors / Il·lustradors estètiques i concepte de 
comunicació. 
 

ACTITUDINALES 
 

 
Actitud proactiva dels alumnes amb el seguiment actiu de les classes: la presa 
d'apunts, esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i audiovisual 
 
Desenvolupar la capacitat d'interpretació de les fonts i referents històrics de la 
Història de la Il·lustració. 
 
Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i valoració critica, estètica i significativa dels 
referents propis de l’àmbit de la il·lustració aplicada al disseny de producte i tèxtil. 
 
Fomentar el treball en equip per a assumir i compartir competències i projectes de 
col·laboració en comú. Respectar i valorar les tasques de treball i les qualitats i 
habilitats dels companys. 
 

 
 
3.6.4                 Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

 

Exposició de continguts per part del professor, 
amb el recolzament de presentacions i arxius 
audiovisuals, documentals i bibliogràfics. 

Seguiment actiu, comprensiu i analític d’estos 
continguts per part de l’alumne. 

Estudi del material documental i bibliogràfic, propi 
de la matèria, recopilat en classe  i ampliació amb 
la recerca temàtica en biblioteques o Internet. 

Analitzar i interpretar els referents estilístics dels 
períodes històrics estudiats. Estils, corrents , 
tendències i il·lustradors. 
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Atenció al procés formatiu de l’alumne, tant a 
nivell de grup com amb atenció personalitzada 
tutorial, amb la resolució de dubtes i facilitació 
de consells de treball. 

 

 
 

Temporalització: volum de treball: 15º h 
 

 

 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que 
giren al voltant de l'àmbit de la il·lustració 
aplicada al disseny de producte i tèxtil. 

Visites a empreses, exposicions, congressos  o 
conferències. 

 

volum de treball: 10º h 

 
3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

 

S’han estudiat els llenguatges gràfics de les últimes 
dècades: L'època postmoderna. El revisionisme 
històric en l'art: el neo expressionisme Alemany i la 
transvantguardia italiana. 

S’han estudiat les tendències Neo pop, Nova 
Imatge, Pattern decoration, eco sostenibilitat. 

S’ha estudiat la influència en la comunicació gràfica 
i en la Il·lustració del graffitti i de l'art digital. 

La dècada del disseny gràfic i el naixement de l’era 
digital en la comunicació gràfica i en la il·lustració. 

Hem investigat les tendències de la Il·lustració 
actual. Línies de comunicació emocional. 
Estratègies i recursos. Els nous Dissenyadors / 
Il·lustradors estètiques i conceptes de comunicació. 
 
 

 
Realització i Presentació de Treballs relacionats 
amb els continguts esmentats. 
 
Exposició pública i defensa de les pròpies tesis 
 
Proves escrites a partir de formulari de preguntes, 
projecció d’imatges representatives amb comentari  
d’aspectes a esbrinar; i anàlisis de texts 
especialitats. 
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 4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

          Metodología de enseñanza-aprendizaje 

4.1 
Activitats de treball presencials 

Actividades de trabajo presenciales 

 

ACTIVITATS  

 

 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

 

 

Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  60 % 

 

 

 

 

 

 

 

Classes 
presencials  

64 hore s  

 
1.- Exposició de continguts per part del professor, amb el 
recolzament de presentacions i arxius audiovisuals adients i 
representatius dels continguts de la matèria. Utilització de 
recursos documentals, audiovisuals i bibliografia 
especialitzada. 
 
2.- Seguiment dels alumnes amb la presa d'apunts, 
esquemes, i recerca dels continguts a nivell bibliogràfic i 
audiovisual. 
 
3.- Potenciació de  la capacitat d'interpretació de les fonts i 
referents històrics de la comunicació gràfica i la Il·lustració l 
Disseny de Moda. 
 Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i valoració critica, 
estètica i significativa dels referents propis de l’àmbit de la la 
Il·lustració. 
 
4.- Seguiment crític de les notícies d'actualitat que girin al 
voltant de l'àmbit de  la Il·lustració aplicada al Disseny. 
 
 
 
 

 

 

 

CG3, CG6, CG12, 

CT2, CT8, CT17, 
CE13, CE15 

 

 

 

40 % 

 

 

 

Avaluació 

4 hores 

 

 
 
 
Es realitzaran dos exàmens parcials i s’acompanyaran amb la 
presentació dels treballs de seguiment de les exposicions de 
classe i de recerca dels alumnes. 

CG6,   

 
 

 
CG12, CT19, CT2, 

CT8, CE13  
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4.2 
Activitats de treball autònom 

           Actividades de trabajo autónomo 

 

 

 

ACTIVITATS 
 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 
 Relació amb els 
Resultats 

d’Aprenentatge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 40 % 

 

 

 

 

 
 

Treball  
Autònom 

 
45 hores 

 

Treball de estudi del material documental i bibliogràfic, propi 
de la matèria, recopilat en classe  i ampliació amb la recerca 
temàtica en biblioteques o Internet. 

Seguiment crític de les notícies d'actualitat que giren al 
voltant de l'àmbit de la Il·lustració aplicada al Disseny. 

 
Treball de lectura de texts i assajos. 
Realització de treballs i memòries sobre els continguts de 
l’assignatura. 
 
Preparació de les proves parcials. 

 

 

 

 

 

 

  

CG18, CG21, CT2, 

CT8, CE15 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2

0 

 
Activitats  

Complementàries 

 
 

 
Participació en activitats complementàries com  tallers i 
masterClass, exposicions, conferències, cursos o congressos 
específics de la matèria. 

 

 

 

 
CG6, CG6, CG12, CT2, CT8, 

CT17, CE13, CE15 
 

 
 
1
0 
 

 

 

 5     Sistema d’avaluació i qualificació 
     Sistema de evaluación y calificación 

5.1 
  

 Mínims exigibles 

 
Es valorarà la capacitat de l’alumnat per a: 
 
1. Analitzar les manifestacions i tendències  de la Il.lustració aplicada al Disseny. en el seu context 
historicoartístic i en les seues variables tècniques, expressives i comunicatives. 

2. Identificar les manifestacions, estils, autors significatius i les seues aportacions i innovacions més 
rellevants en el context de l’especialitat. 

3. Explicar raonadament l’evolució tècnica i formal  de la Il.lustració en relació amb el context històric 
i cultural, utilitzant adequadament la terminologia específica. 

4. Valorar argumentadament productes vestimentaris actuals basant-se en la fonamentació històrica, 
la tècnica i la sensibilitat estètica. 

5.Demostrar interès i sensibilitat davant l’observació i coneixement   de la Il·lustració aplicada al 
Disseny al llarg del seu recorregut històric. 
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5.2 

 

 

Sistema d’avaluació ordinària i extraordinària 

Sistema de evaluación ordinaria y extraordinaria 

 
 

 
1. Considerem que el millor mètode avaluatiu es el continuo i formatiu.  No obstant això, 
considerem adient la celebració de dos exàmens parcials al llarg del semestre on es tindrà en 
compte l’assumpció de les competències i continguts establerts en la Programació Didàctica. 

 2.  L’avaluació contínua permetrà la valoració i superació de tots els treballs de recerca i exercicis 
realitzats al llarg del curs. Mitjançant això, l’alumne, podrà dur a terme la comprensió i el 
fiançament dels continguts plantejats en classe, i desenvolupar les competències i els recursos 
metodològics previstos. 

Des d’aquest procediment formatiu, l’objectiu final és el de que l’alumne supere les dues proves 
escrites i treballs corresponents (contemplats en els dos parcials), tot el bloc de continguts que 
s’inclouen en aquesta programació. 

3. L’assistència a les classes es obligatòria  si no hi existeix una exempció extraordinària per part 
de la direcció.   
En cas d'absència sistemàtica de les classes de més del 20 % del total d’hores lectives, es pedra el 
dret a  les avaluacions parcials, reduint se a una sola convocatòria ordinària i a una extraordinària. 

3. Els treballs d'investigació de l'alumne així com el dossier de material didàctic de l’alumne, 
constituït pels apunts de classe i l’ampliació d’aquests amb la bibliografia específica al seu abast, 
junt amb les activitats lectives no docents com assistència a gabinets o estudis d’animació, 
exposicions, conferències específiques, etc., seran avaluats a la fi de cada trimestre, 
comptabilitzant-ne amb la nota dels exàmens trimestrals. En cap cas la nota del treball autònom 
de l’alumne es podrà comptabilitzar amb la nota de l’examen si aquesta no arriba al aprovat (5) 
com a mínim.  

Obligant-ne a superar el nivell d’aprovat en l’examen de recuperació i així poder computar la nota 
dels treballs autònoms amb la de l’examen ja aprovat. 

 
 

 

5.3 

 

 
    Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
    Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
 
Les dos convocatòries d’exàmens parcial i entrega de treball, atorguen la possibilitat de que, en 
cas de que l’alumne no aprove (amb mínim de 5) la convocatòria, puguen presentar-se a una 
prova de recuperació en cada cas. 

En el cas de no superar el nivell d’aprovat en la prova de recuperació, podrà presentar-se a 
una prova extraordinària de tot el contingut de la matèria del curs, no guardant-se la nota 
d’un parcial en el que esta estigues aprovada. 

A més a més, els alumnes que no hagen fet els exàmens parcials o hagen superat més del 20 
% de faltes d’assistència de les hores presencials, deuran presentar-se a un examen 
extraordinari amb tot els continguts del temari del curs. 

 
La Direcció del Centre ha acordat incloure en el reglament de sistemes  d’avaluació, per indicació de  
 L’ ISEACV una condició avaluadora referent al NO PRESENTAT: 

 "El «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la 
valoració d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació 
docent, i en última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, 
sempre entesa com a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres 
«No presentat/da» consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament." 
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